TM

Varredores
Varredores fiáveis que oferecem uma experiência de
propriedade simples e direta pelo preço certo.

818R
VARREDOR PEQUENO DE 1050 MM
Excente manobrabilidade com raio
de viragem estreito e direção nas
rodas dianteiras

Limpa uma variedade de soalhos
rígidos e superfícies com carpetes
com a mesma máquina

Máxima eficiência de limpeza da
escova auto-nivelante que se ajusta
às superfícies

Fácil manutenção com um sistema
de limpeza automática de filtro e
substituição da escova principal
sem ferramentas

R
VARREDOR DE 1200 MM A BATERIA
VARREDOR DE 1150 MM A GASOLINA
Excelente visibilidade do operador
em torno da máquina a partir da
posição de assento alto

Máxima eficiência de limpeza da
escova auto-nivelante que se ajusta
às superfícies

Construção durável com escovas
laterais acionadas por mola para
proteger contra impactos laterais

Fácil manutenção com um sistema
de limpeza automática de filtro e
substituição da escova principal
sem ferramentas

858R
VARREDOR DE 1200 MM A BATERIA
VARREDOR DE 1150 MM A GASOLINA
Elimine o levantamento manual e
liberte os detritos facilmente com o
contentor de alta descarga

Máxima eficiência de limpeza da
escova auto-nivelante que se ajusta
às superfícies

Construção durável com escovas
laterais acionadas por mola para
proteger contra impactos laterais

Fácil manutenção com um sistema
de limpeza automática de filtro e
substituição da escova principal
sem ferramentas

878R
VARREDOR DE 1450 MM A BATERIA OU COM DUPLA FONTE
DE ENERGIA
Elimine o levantamento manual e
liberte os detritos facilmente com o
contentor de alta descarga
Previna a acumulação de detritos em
curvas com o movimento automático
das escovas enquanto vira

Fácil manutenção com um sistema
de limpeza automática de filtro e
substituição da escova principal
sem ferramentas
Varra ao carregar num botão com
três diferentes definições de escova
pré-programadas

TM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

818R
Alimentado a
bateria

838R

858R

Alimentado a
bateria

Alimentado a
gasolina

878R

Alimentado a
bateria

Alimentado a
gasolina

Alimentado a
bateria

Duplo
(Bateria-Gasolina)

Percurso de varrimento
(sistema de varredura
principal)

650 mm

Percurso de varrimento
(com escovas laterais)

1050 mm

1200 mm

1150 mm

1200 mm

1150 mm

1450 mm

Produtividade (por
hora) máx. teórico

6300 m2

7440 m²

7130 m2

7440 m²

7130 m²

9100 m²

Capacidade do
contentor de detritos

70 litros

67 litros

67 litros

150 litros

Altura de descarga do
contentor de detritos

Baixa-Manual

Baixa-Manual

1420 mm

1430 mm

Velocidade máxima

6 km/h

6,2 km/h

6,2 km/h

6,5 km/h

Subida máxima em
declive

16%

12%

12%

20%

Fonte de energia
Tempo de
funcionamento
(até, min.)
Voltagem do sistema
Tipo de filtro
Área de superfície
do filtro

680 mm

680 mm

800 mm

Bateria de gel de
180 Ah

Bateria de gel de
180 Ah

Honda GX 160 4,5 cv

Bateria de gel de
180 Ah

Honda GX 160 4,5 cv

Bateria de gel de
180 Ah

Honda GX200 5,3 cv + Bateria de
gel de 105 Ah

190

140

-

136

-

79

-

24 volts

24 volts

12 volts

24 volts

12 volts

24 volts

Painel-Tecido

Painel-Papel

Saco-Tecido

2X Painel-Papel

3,8 m²

3,3 m²

1,8 m²

6 m²

5 μm

5 μm

30 μm

5 μm

Raio de viragem mínimo

2400 mm

2750 mm

2750 mm

3200 mm

Comprimento x Largura
x Altura

1400 x 816 x
1142 mm

1615 x 905 x 1210 mm

1615 x 905 x 1210 mm

1600 x 1080 x 1280 mm

Eficiência do filtro

Peso
(sem baterias)

173 kg

258 kg

288 kg

336 kg

344 kg

465 kg

GARANTIA
12 meses em peças e mão de obra, excluindo itens de desgaste, consulte o seu representante local para obter mais informações.
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